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Fekete József – Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék* 

 

Kutatási témám a „Törökország befolyása a Balkánon”. A kutatás első felében főként Törökországra 

helyezem a hangsúlyt nagyságánál és potenciáljánál fogva, ezt követően fokozatosan kívánok nyitni a Balkán 

államai felé. Törökországot a globalizáció és a vallási konzervativizmus kettőssége egyaránt meghatározza. 

Napjainkban aktuális feltenni a kérdést, hogy Törökország lehet-e valaha az Európai Uniója tagja vagy „örök 

tagjelölt” marad? Kutatási témám középpontjában Törökország és a többi délkelet-európaiállam regionális 

jellegű társadalmi vizsgálata áll. Ennek keretében a társadalmi-gazdaságifolyamatok elmúlt két évtizedes 

fejlődését, területi átstrukturálódásának feltárását és a területi mintázat, valamint a fejlesztési lehetőségek 

befolyásoló tényezőinek bemutatását kívánom elvégezni. 
 

* 

 

Galgóczi Szilvia (PécsiTudományegyetem Általános Orvostudományi Kar) Szabadkától Antwerpenig* 

 

#ubikvitinszerű fehérjemódosítók #feszültségfüggő káliumcsatornák #nemzetközi kapcsolatok 

 

Az ubikvitin egy kisméretű fehérje, amely a szervezet összes sejtjében megtalálható. Célfehérjéihez 

kapcsolódva, azokat proteaszómális degradációra predesztinálja. Az ubikvitin-proteaszóma rendszer leírásáért 

2004-ben kémiai Nobel-díjat adtak. Az ubikvitináció a lebontáson túl, szerepet játszik a fehérjék biológiai 

funkcióinak szabályozásában. A sejten belül lezajlódó folyamatokban számos ubikvitinszerű fehérjemódosító 

vesz részt. Ezek a molekulák azonos fehérjékhez kapcsolódva, képesek eltérő biológiai válasz kiváltására. 

A feszültségfüggő káliumcsatornák fontos szerepet játszanak a szívizom és idegszövet ingerlékenységének 

kialakításában. Működésükben bekövetkező hibák súlyos szív- és központi idegrendszeri rendellenességek 

kialakulásához vezethetnek. Ismert, hogy a Kv csatornákhoz ubikvitinszerű fehérjék kapcsolódhatnak. Az 

ilyen típusú módosulások jellegének feltárása segítené a csatornák működésének mélyebb megértését. 

Ebben a kutatómunkában veszek részt a PTE Általános Orvostudományi Kar és az Universiteit Antwerpen 

Doktori Iskoláiban kettős témavezetés alatt. A laboratóriumok közti együttműködés erősítése, nemzetközi 

kapcsolatok szintjén, emeli az intézetekben folyó tudományos tevékenység színvonalát. 
 

* 

 

Horti Gábor: Mobilitás, peregrináció és okai a Szegedi Tudományegyetem Ókortörténeti tanszékén* 

 

Előadásomban beszámolok a Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Ókortörténeti 

tanszékének nemzetközi kapcsolatairól, azok jellegéről. Ezen felül a hallgatói és oktatói mobilitásról és 

peregrinációról, illetve annak okairól. A hallgatói mobilitásban vállalt szerepünkről és az oktatók bevonásáról 

a munkába, oktatásba. A kapcsolatépítés fontosságáról, valamint sikerességéről, ezek előnyeiről a hallgatókra 

és az oktatókra nézve. 

Személyes érintettségem folytán beszámolok a Német oktatási rendszerről, kapcsolatépítésről, illetve a 

felsőoktatás és kutatás helyzetéről. Kutatásommal kapcsolatban is ejtek néhány szót, amelyben kitérek a 

külföldön eltöltött kutatási idő hasznosságáról. 

 

* Mindannyian PhD hallgatók, a Délkelet–Európa Alapítvány Lukeon-kutatói ösztöndíjasai. 
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A konferencia zárásaként elhangzik:  

Kovács Béla: Hommage á A. Khachaturian szóló klarinétra. 

Eladja Iszlai Renáta (Euterpé Művészeti Díjas mesterhallgató, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) 
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